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ЛЯСКОВЕЦЛЯСКОВЕЦ
ОБЩИНСКА ХРОНИКAОБЩИНСКА ХРОНИКA

УЧЕНИЦИ ЗАЕХА РЪКОВОДНИ ПОСТОВЕ В ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
Ден на отворените врати е

инициатива, която от години се
провежда в Лясковец за праз-
ника на Българските общини.
Стана традиция служителите
от общинска администрация
да посрещат в сградата на
Община Лясковец ученици от
Младежкия парламент при СУ
„Максим Райкович”. Тази годи-
на навръх празника си - 12
октомври, местните управля-
ващи отворихашироко кабине-
тите в администрацията, за да
посрещнат младежите, изяви-
ли желание да се запознаят от-
близо с работата на местната
изпълнителна и законодател-
на власт. 15 ученици от 7 до 12
клас, придружени от ръководителя на учени-
ческия младежки парламент Румен Георги-
ев, се отзоваха на поканата на кмета. Бъде-
щите строители на Лясковец с интерес из-
слушаха напътствията на кмета и председа-
теля на общинския съвет преди да седнат в
столовете им и да се запознаят подробно
със задълженията на управниците на своя
роден град.

Те се събраха в заседателната зала на
Община Лясковец, където за работата на
кмета като орган на местната изпълнителна
власт и дейността на подчинената му адми-
нистрация, разказа д-р Гецова. Тя подробно

им обясни за задълженията
на служителите, за структура-
та на администрацията, бюд-
жетните звена, разказа им за
текущата работа по реализи-
рането на проекти с еврофи-
нансиране и т.н. Общ преглед
за ролята на законодателна-
та власт, която изпълнява
Общинския съвет, направи
председателят на лясковския
п а р л а м е н т Д а н и е л а
Арабаджиева. След предва-
рителнаталекция всичкимла-

ди хора влязоха в кабинетите на служители-
те, за да видят на практика наученото, а в ка-
бинета на кмета се запознаха със символите
на града - ключът, знамето и кметската
огърлица.

В кметския стол седна ученикътПавелРу-
сев, а постът на председателя на парламен-
та зае Генади Георгиев - и двамата дванаде-
сетокласници и бъдещи абитуриенти. Мла-
дият кмет, заедно с д-р Гецова изчете внима-
телно входящата дневна поща, а председа-
телят на местния общински съвет, заедно с
Даниела Арабаджиева, разгледаха първото
постъпило предложение за предстоящото

заседание в края на месеца. По въпроса за
язовирите на територията на общината и кон-
трола върху тях коментираха в текущите си
задачи за деня заместник-кметът инж. Роси-
ца Господинова и новият й сътрудникЖения
Цонева, ученичка в 11 клас. Десетокласнич-
катаИлиянаФилипова пък беше заден в сто-
ла на секретаря на Общината Мариян Пас-
калев, за да се запознае с основните про-
блеми, с които се сблъсква администрация-
та, която работи с гражданите под контрола
и организацията на секретаря. По-малките
ученици от 7 до 10 клас решиха, че все още
не са порасналидостатъчно за най-високите
постове, но с интерес изслушаха кмета и раз-
гледаха всички кабинети, набелязвайки свои-
теместа в бъдещи такива инициативи.

Забележително е, че през последните го-
дини вОбщината на този ден идват все пове-
че и по-подготвени младежи, които знаят
основното за своята община, за града и
съставните на общината села и случващите
се в тях промени с реализирането на проек-
ти. Младите хора имат определени позна-
ния и по структурата на администрацията, а
длъжностите, които искат да заемат под-
сказват, че се вълнуват от развитието на об-
разованието, спорта, здравеопазването в
родния си град, от разработването на проек-
ти, както и от въпроси, свързани с работата
на юрисконсулта, архитекта, експертите по
гражданска защита, опазването на околната
средаидр.

Уникалното по рода си коза-
ревско кулинарно събитие, по-
светено на кокошата чорба се
състоя тази година за седми
пореден път. Организаторите
поставиха основите на
Общински празник на кокоша-
та чорба през 2011 година, а
идеята за реализацията му се
зароди като предизвикате-
лство към всички хора на кул-
турното поприще, които да об-
огатяват традициите, да доба-
вят нещосвое винаги ново иат-
рактивно, да надграждат и раз-
нообразяват ежедневния жи-
вот.

Празникът от години е по-
светен на най-вкусно сготве-
ната кокошачорба. Така участващите в кули- нарната надпревара майстори, имат поле

за изява да представят своите различни ре-
цепти за хубавата и питателна гозба от до-
машна кокошка. Не традиционният кулина-
рен празник хрумна на тогавашния кмет на
селото Парашкев Парашкевов. Седмият
празник тази година започна с едноминутно
мълчание и всички присъстващи отдадоха
почит на покойнияПарашкевов, в знак на по-
чит и уважение къмоснователя на тази инте-
ресна за жителите и гостите на селото кули-
нарна изява. Беше спазена и традицията за
провеждането на празника - след деня на
Рождество Богородично. Участниците при-
готвиха своите огнища още в ранни зори и
аромат на вкусната домашна гозба се поне-
се в парка на козаревското читалище.

Официалният старт на кулинарното
състезание дадоха кметът на Община Ляс-
ковец д-рИвелина Гецова, Красимира Коле-
ва - кмет на Козаревец и председателят на
местното читалище Тодор Тодоров. Специ-
ален благослов отправи и местният свеще-
ник йеромонах Димитър. След като бяха

В КОЗАРЕВЕЦ 15 ОТБОРА ГОТВИХА
ЧОРБА ОТ ДОМАШНА КОКОШКА

За трети път вДобридял ку-
линари и самодейци отпразну-
ваха своя есенен празник - Ден
на картофа. И тази година с
много веселие и майсторство
жители и гости на селото пока-
заха, че този празник е важен
за тях и отдадоха почит на из-
вестния наш зеленчук. Творе-
нията с полезния зеленчук от
екологично-чистите градини и
нивя на Добри дял, сложиха на
широки трапези майстори-
кулинари от селото-домакини и
гости от лясковските села.

Организатори на интерес-
ното и уникално събитие за по-
редна година бяха добридял-
ското читалище „П. Р. Славей-
ков-1903”, кметството и местния клуб на пен-
сионера „Еделвайс”, подкрепени от Община
Лясковец. Официално празникът бе открит в
читалището, като трапезите бяха разпънати
във фоайето му и там бяха изложени всички
сготвени с картоф ястия. Празника откри
председателят на месното читалище Иванка
Костова, а заместник кметът на Общината
инж. Росица Господинова и селският управ-
никСтоянСтоянов поздравиха участниците.

За любителите на хубавата музика, зву-
чаха нашенските народни песни и се виха хо-
ра, докато петчленнажуритетна комисия оце-
няваше представените за конкурса картофе-
ни изкушения. В надпреварата, която проте-
че при пълна анонимност за жури и кулина-
ри, се включиха със 75 картофени ястия же-
ни от добридялския пенсионерски клуб, от чи-
талището в селото, както и майстори-готвачи
от Лясковец, Драгижево, Мерданя и Козаре-
вец. Начало на музикалната програма за
празника естествено сложиха добридялски-
те самодейци от читалището и пенсионер-
ския клуб с кумова ръченица, с песни, теат-
рална сценка, скечове и танци. Те предста-

виха песни от репертоара на група „Пъстра
китка”, адаптация поЧудомир „Не съмот тях”
и скечове за картофа. Присъстващите забав-
ляваха с танцовите си изпълнения „Добри-
дялскитемераклии”, както и горнооряховски-
ят танцов състав „Балканика”, с ръководител
Петър Петърчев. Младите поколения също
се включиха сфолклорни познания, но и с ку-
линарни умения в празника. Децата от драги-
жевскатамладежка група къмчиталището из-
пълниха за публиката известни наши народ-
ни песни.

В кулинарната надпревара тази година
имаше общо 75 ястия на домакини, които
умело демонстрираха своите фантазии в
майсторенето на картофени вкусотии. Така
бе подредена една колоритна кулинарна из-
ложба, в коятоможехада се видят супи, сала-
ти, основни ястия, картофено пюре, предяс-
тия, картофени сладкиши и торти, рула, как-
то и известни и неизвестни ястия като патат-
ник, рачел, картофен пай, барабойник, тор-
тиля, ястия с имена като картофките на хер-
цогинята, баварска картофена салата, кар-

-

В ДОБРИ ДЯЛ С КУЛИНАРЕН КОНКУРС И
ВЕСЕЛИЕ ПРЕМИНА ПРАЗНИКЪТ НА КАРТОФА

на стр. 2 на стр. 3
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Проект „Моето място в Европейския
съюз“ се реализира от Сдружение „Бъдеще
за нас“ с финансовата подкрепа на Нацио-
нална програма за младежта (2016-2020),
към Министерство на младежта и спорта.
Проектът има период на реализация 6 месе-
ца, като обхваща периода септември 2017-
февруари 2018 г. и се реализира на терито-
рията на Община Лясковец. Основен акцент
в дейностите му е промяната в нагласите на
младежите и повишаване на чувството на
приобщеност към европейската общност.
„Чрез предвиденитедейности целимданака-
раме младежите от една малка община да
се почувстват значима част от голямото евро-
пейско семейство“, разказват реализиращи-
те го млади хора. „Предоставяйки им под-
робна информация за структурата и начина
на функциониране на ЕС, ще провокираме
младежитеда участват по-активно при прие-
мането и прилагането на политиките, засяга-
щи тях самите, както и да търсят нови
възможности за развитие, възползвайки се
от привилегиите си като граждани на Евро-
пейския съюз“.

Целта на инициатива е да се повиши ин-
формираността на младежите от Община
Лясковец по темите, свързани с Европей-
ския съюз, като дейностите по проекта са на-
сочени към младежи на възраст от 15 до 29
години. В рамките на проекта са предвидени
6 обучения по темите : История и структура
наЕС;Институции и органи наЕС;Правата и
задълженията ни като гражданинаЕС;Обра-
зованието в ЕС (образователни програми,

неформално учене); Европейски младежки
политики, тяхното прилагане в България.
Европейски младежки форуми; Добровол-
чеството вЕС.

Екипът на проекта е в състав Мария
Бърнева - ръководител,ПетяКънчева - коор-
динатор иМиренаСтоянова - отговорник пуб-
личност. За повече информация: future-for-
use.alle.bg и на фейсбук-страницата Проект
„Моетомясто вЕвропейския съюз”.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на
Националната програма за младежта (2016-2020), Минис-
терство на младежта и спорта, Договор № 25-00-
73/28.07.2017 г.

В ЛЯСКОВЕЦ СТАРТИРА

Община Лясковец реализира два проек-
та, насочени към обновяване на най-
голямото читалище в общината - НЧ „Нап-
редък-1870“, намиращо се в общинския
център. Читалището е с близо 150-годишна
история, създадено е преди 147 години и в
последния половин век не е ремонтирано.
Вече е изпълнен единият проект „Енергийна
реконструкция имодернизация на читалище
„Напредък-1870, гр. Лясковец”, финансиран
със средства от Национален доверителен
екофонд в размер на 753 000 лв. Строител-
ните дейности по внедряване на мерки за
енергийна ефективност стартираха в нача-
лото на месец април и приключиха през ме-
сец юли, като изпълнител беше „Стройко“
ЕООД.Среализирането на проекта е подме-
нена старата дървена дограма с нова с PVC
и алуминиеви профили и стъклопакет. Поло-
жена е топлоизолация на външни стени,
основно са ремонтирани и топлоизолирани
покривите, като е изпълнено ново покритие с
топлоизолационни покривни панели и е под-
менена системата за покривно водоотвеж-
дане. Подменен е старият парен котел с во-
догреен на природен газ и е въведена систе-
ма за автоматично управление на отоплени-
ето. Изградена бе нова отоплителна и венти-
лационна инсталация, като са оптимизира-
ни разходите за вентилация и отопление в
зрителната зала на читалището. Иновация
за проекта е монтирането на датчици за кон-
трол на температурата и нивата на въглеро-
ден диоксид във въздуха. С реализацията на
мерките за подобряване на енергийната
ефективност се очаква да се постигнат енер-
гийни спестявания в размерна 600MWhина-
маляване на емисиитеCO2със 150 t.

Облагодетелствани от реализацията на

проекта са всички граждани на Община Ляс-
ковец, ползващи услугите на читалището и
библиотеката, творци, възпитаници на тан-
цовите школи, на музикалната школа, пев-
чески групи и млaдитe твopци oт
литepaтypeн клyб „Вдъхнoвeниe”, клуб
„Млад ет но г р аф ” , фото к л у бъ т и
тeaтpaлнoтo cтyдиo „Пинoкиo”.

Вторият проект „Ремонт и обновяване на
читалище „Напредък-1870”, гр. Лясковец“
има за цел да подобри и модернизира кул-
турната инфраструктура на територията на
община Лясковец, като съдейства за пови-
шаване качеството на живот. Проектът е
одобрен по мярка 7.2 „Инвестиции в създа-
ването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфрас-
труктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обно-
вяване на селата в селските райони“ поПрог-
рама за развитие на селските райони. Про-
ектът на обща стойност 400 000 лева е насо-
чен към подобряване условията за развитие
на културно-образователната и творческа
дейност, разширяване на социалния обхват
на читалищната дейност в град Лясковец,
чрез улесняване на достъпа за хора с увреж-
дания, осигуряване на възможности за цело-
годишно използване на материално-
техническата база и обновяване на сценич-
ното обзавеждане и оборудване. С изпълне-
нието на проекта ще се постигне превръща-
не на читалището в устойчива местна инсти-
туция, отговаряща на потребностите на об-
щността. Освен вътрешни ремонтни работи,
се предвижда доставка на обзавеждане за
сцената и столовете в салона, сценично
осветление, звукотехническо оборудване -
озвучителна система, както и устройство за
придвижване наинвалидни колички.

МИНИСТЕРСТВО
НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

от стр. 1

ПРОЕКТ „МОЕТО МЯСТО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”
ЛЯСКОВСКОТО ЧИТАЛИЩЕ СЕ
ОБНОВЯВА С 1,2 МИЛИОНА ЛЕВА

осветени всички казани,
майсторенето на чорбата
беше в разгара си, а пев-
ческите групи и танцовите
състави подеха продължи-
телна празнична програма.
В нея участваха самодейци
от общинските клубове на
пенсионера и читалищата,
както и гости от други насе-
лени места. Естествено
празничният маратон от-
криха домакините от група
за народни песни „Авлига”,
а концертната програма
приключи с изпълнения на
народния певец Петър Ки-
рилов. Около 20 самодей-
ни певчески и танцови гру-
пи и индивидуални изпълнители, включи-
телно имладежкафолклорна група придра-
гижевското читалище, веселиха с часове
събралия се народ. Всички общински села
се представиха в песенния маратон, както и
в готвенето на кокошата гозба.Широката по-
пулярност на събитието и гостоприемство-
то на домакините спечели през годините ин-
тереса на много кулинари и самодейци.
Освен от лясковска община, през годините в
готвенето на кокоша чорба са се включвали
кулинарни отбори от съседните общини - от
Златаришко, Горнооряховско иСтражишко.

Тази година 15 отбора се състезаваха за
купата „Най-добър майстор на кокоша чор-
ба”. Лясковец и селата ни Драгижево и Мер-
даня бяха представени от по два отбора. В
съревнованието се включиха и отбори на
Джулюница, Добри дял, домакинстващото
Козаревец и от съседните общини, предста-
вени от селата Асеново, Балканци, Кесаре-
во, КамениСтрелец.Пообяд специалножу-
ри вече опитваше майсторски приготвените
чорби. Тричленното жури бе в състав: Пла-
мен Караджов - управител на велиоко-
търновския хотелски комплекс „Панорама”,
както и управителят на комплекс „Лесопар-
ка” д-р Ралица Рашева и Борислав Банов -
готвач с дългогодишен опит и стаж в готвар-
ския бранш. След двучасово готвене на от-

крито, комисията дегустира кулинарните
творенияиизбра най-вкусната чорбаот сел-
ска домашна кокошка. Първо място в над-
преварата за най-вкусна кокоша чорба спе-
чели групата от стражишкото село Асеново.
За втора награда комисията определи чор-
бата на отбора кулинари от Кесарево. Тре-
тата награда отиде при дръзналите да се
съревновават с по-възрастните младежи от
драгижевската самодейна група при чита-
лище „Развитие-1894”. Така младежкият от-
бор на Драгижево отсрами кулинарите от
лясковска община. За победителите имаше
купи, плакети и грамоти, а останалите отбо-
ри си тръгнаха с поощрителни награди, гра-
моти за участие и признание, че са допри-
несли за разрастването на кулинарнияфес-
тивал. Сборният отбор на читалище „Възпи-
тател-1896”, село Камен спечели заслужено
тазгодишния приз за най-красиво подреден
етнощанд, а главният шеф-готвач на камен-
ския отбор Иван Прокопов взе традицион-
ната награда за най-атрактивен готвач. Тази
година имашеи извънреден приз - Специал-
на награда на кмета-домакин за цялостно
представяне на отбор и тя също отиде при
отбора на село Камен. Наградите на побе-
дителите връчиха общинският кмет д-р Гецо-
ва и селският управник КрасимираКолева.

За пореден път до състезаващите се

За поредна година Ляс-
ковец се включи активно в
националната инициатива
„Да изчистим България”.
Над 70 души от лясковска-
та Общинска администра-
ция, начело с кметът д-р
Ивелина Гецова, стартира-
ха кампанията по почиства-
не на важни точки в града.
Още сутринта в национал-
ния ден, доброволци, граж-
дани и общинските служи-
тели се събраха пред сгра-
дата на Общината, където
получиха ръкавици и чува-
ли за смет. Админис-
трацията почиства в райо-
ните на Централния град-
ски парк, стадион „Михаил
Алексиев”, вместността „Светицата”, по око-
ловръстното шосе и промишлената зона,
както и поляните околоПетропавловскияма-
настир, където недобросъвестни граждани
всеки уикенд замърсяват. Най-много боклу-
ци бяха събраниименно в тази точка, а по об-
яд започна и извозването на отпадъците от
служители на Общинското предприятие по
благоустройство, озеленяване и почиства-
не. В деня за почистване, към общинските
служители се присъединиха и две групички
деца на 10-12 годишна възраст, които по-
хвално излязоха да събират боклуци по со-
бствена инициатива, без намесата на роди-
телиили учители.

280 кг. боклук събраха доброволците в

Лясковец. В инициативата се включиха и ня-
кои граждани, възрастни хора от пенсионер-
ските клубове и ученици от училищата, орга-
низираниот своите учителида почистят дво-
ровете на училищата си в началото на нова-
та учебна година. В Джулюница училището
беше почистено в навечерието на тържес-
твеното откриване, в лясковските училища
също преди 15 септември масово деца по-
чистваха тревните площи на своите учи-
лищни дворове. По селата също не липсва-
ха доброволци. В Козаревец 18 ентусиасти,
заедно с кмета си почистихалюбимото си се-
ло, а вМерданя и Драгижево събраните бок-
луци са съответно 13 и 30 чувала, съобщиха
кметовете след края на акцията.

ЛЯСКОВЕЦ СЕ ВКЛЮЧИ В
ПОЧИСТВАНЕТО ЗА ПОРЕДНА ГОДИНА

В КОЗАРЕВЕЦ 15 ОТБОРА ГОТВИХА
ЧОРБА ОТ ДОМАШНА КОКОШКА

съдове с чорби беше разположен и огром-
ния 100-литров кметски казан, в който кме-
тицата Красимира Колева, със свои помощ-
нички, сготви за гостите на селото чорба от
козаревски кокошки, от която имаше по чер-
пак за всеки. За да се уверят, че преценката
на журито е правилна, гостите на празника
имаха възможност да опитат гореща чорба
от казаните, а тази от кметския казан бе изя-

денадо капка замного кратко време.
Хубавата музика и веселбата продължи-

ха до късно следобяд, а градуса на настрое-
нието се вдигна, когато до кокошата чорби-
ца, посетителите получиха и по чашка от без-
платната „Ракия на дядо”. Буренцето също
беше бързо пресушено, а хората се извиха
на широко и изпълниха пространството
пред читалището.
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НАША УЧИТЕЛКА УЧАСТВА
В КОНГРЕС В БИРМИНГАМ

УчителкатаМариела
Терзиева от Лясковец
взе участие в Конгреса
MOVE, организиран от
ISCA и провел се в Бир-
мингам, Великобрита-
ния. Той е една от мал-
кото конференции в све-
та, които се фокусират
единствено върху спор-
та за отдих и физическа
активност. Конгресът об-
единява 350 участници
в масовия спорт, за да
обсъди ключови теми в
сектора на спорта и фи-
зическата активност.
MOVE Congress се про-
вежда веднъж на две го-
дини и събира нацио-
налните координатори и
партньори по проекти, свързани със спорта.
Представителите на България от БГ Бъди
акивен споделиха своя опит, чрез участието
си в международната конференция. От
България това бяха Стойчо Яковски и наша-
та учителка от НУ „Цани Гинчев”, Лясковец
МариелаТерзиева - спортен деятел, ръково-
дител и треньор на лясковските деца, члену-
ващи в СК по ориентиране „Браун тим”, Зас-
лужил гражданин на Община Лясковец за
принос в областта на спорта и активен учас-
тник в кампанията Бъди активен с различни
събития. Присъствието на двамата българи
на конгреса бе награда към тях за отдаде-
ността им към кампанията, а най-ценната на-
града са възможностите за добиване на
опит, израстване и овладяването на нови
умения.

Тридневното пребиваване в Бирмингам
и участието на нашата учителка в Конгреса
беше страхотна възможност да се срещне с

цялата мрежа от хора, които раздвижват хо-
рата поцелия свят - всички партньорски орга-
низации и международни лектори, които
трансформират градските и трудно
достъпни пространства, както и превръща-
нето на училищата в активни общности. Чо-
вешкото право да се движимбе централната
тема на конференцията, включваща четири
сесии по теми като нови начини за създава-
не на активни външни пространства, пре-
махване на бариерите пред трудно
достъпни групи, връщане на хората към при-
родата, чрез различни подходи и физическа
активност в училищата. В различните сесии
на Конгреса се дискутираха добри практики
на спортни организации от различни държа-
ви от шестте континента. Представителите
на България от БГ Бъди акивен също споде-
лиха своят опит чрез участието си в сесиите
„The spot” „Movement spaces”, „Move
transfer”, „Active school communities” и др.

Заключителният етап на
състезанието за високопрохо-
дими автомобили до 3 тона
„Лясковец офроуд траял 4х4
Екстрийм” се проведе на тери-
торията на Лясковска община.
За четвърта поредна година
надпреварата се състоя край
нашето село Драгижево. Това
бе Пети финален кръг от Наци-
оналния траялен шампионат
за 2017 година. През сезона
стартове имаше в Сливен, Ла-
зарово, Русе и Зверино и при-
ключиха на наштерен.

В атрактивната проява, коя-
то се проведе в два почивни
дни - 30 септември - 1 октом-
ври, взеха участиеблизо 30 еки-
пажа от цялата страна. Сред тях бяха люби-
тели на офроуда от София, Разград, Смо-
лян, Сливен, В. Търново, Ст. Загора, Силис-
тра и др. Два дни любителите на този екстре-

мен спорт се съревноваваха на специално
подготвено трасе, изцяло затворен терен в
три класа -Стандартен,МодифицираниПро-
тотип, а организаторите от домакинстващия
клуб АСК „Боляри 4х4” се бяха погрижили за
нормалното и безопасно протичане на
състезанието. Община Лясковец бе осигури-

ла купи и грамоти за състезателите, а спон-
сорите подготвиха предметни награди. За на-
блюдателите на зрелищната надпревара
входът бе свободени през дватадни.

Победител в най-масовия
клас Стандартен стана тан-
демът на Йордан Фотев и Сто-
ян Гергьовски от Смолян с Ла-
да Нива. Втори се наредиха
Евгени Андреев и Георги Геор-
гиев от Сливен с Исузо
Трупър, а трети са смолянча-
ните Тома Келевски - Стефан
Мутафов със Сузуки Самурай.
В клас Модифициран триум-
фираха пилотът Кристин Заи-
мов с навигатор Костадин Гер-
гьовски, следвани от Радостин
Димитров - Георги Христов и
третитеМилен Златев - Георги
Тихов. В най-атрактивния клас
Прототип над всички домини-
ра екипажът на Павел Павлов
- Светослав Христов, втори са

Костадин Георгиев - КирилЦветанов, а трети
-ПламенИсаев -ЙорданЙорданов.

Призьорите в трите класа получиха гра-
моти, предметни награди и купи, които имбя-
ха връчени от кмета наОбщинаЛясковецд-р
Ивелина Гецова и представители на фирми-
те-спонсори на състезанието.

КРАЙ ДРАГИЖЕВО СЕ ПРОВЕДЕ
ФИНАЛЪТ НА ОФРОУД ШАМПИОНАТА

ОбщинаЛясковецбееднаот трите общини в областВели-
ко Търново, в която бе организирано публично събитие, по-
светено на 10-ата годишнина от членството на България в ЕС
и предстоящото Председателство от страната ни на Съвета
на ЕС. Елена, Горна Оряховица и Лясковец бяха трите общи-
ни от областта, в които се реализира инициативата наМинис-
терството на Българското председателство в партньорство с
областните администрациии кметовете на общините. Тези из-
яви са част от предвиденитедейности по реализацията на ра-
ботната програма на Комуникационната стратегия на Репуб-
лика България за Европейския съюз за 2017 година. И в Ляс-
ковец, както в другите две общини, събитието премина в два
модула - презентация заЕСи културно-творческа програма.

Целта на тези комуникационни инициативи бе широката
общественост да бъде информирана за ползите на Републи-
ка България от членството в ЕС, да се провокира интереса на
гражданите от различните населени места към представени-
те теми, свързани с Българското председателство на Съвета

на ЕС през първата половина на 2018 г. и възможните меха-
низми за ефективно партньорство и постигане на общи цели
наинституциииорганизации.

Откриването на тази трета и последна за областта изява
направи проф. д-р ЛюбомираПопова, областен управител на
област Велико Търново. Това стана на 11 октомври в наскоро
обновеното с европейски средствалясковско читалище „Нап-
редък-1870”. Преди това гости и участници имаха възмож-
ност да видят изложба в читалищното фоайе на тема „Евро-
пейският облик на Община Лясковец”. В нея бяха включени
снимки на последно обновените обекти в Лясковско, благода-
рение на европейско финансиране. Гости бяха проф. д-р Лю-
бомира Попова, заместникът й Ивета Кабакчиева, кметът на
Община Лясковец д-р Ивелина Гецова, инж. Росица Господи-
нова - заместник-кмет, председателят на Общинския съвет
Даниела Арабаджиева, секретарят Мариян Паскалев, об-
щински съветниции почетни граждани.

По време на публичната проява лясковчани бяха запозна-

ти с презентация на тема „Десет години България в Европей-
ския съюзиБългарско председателство наСъвета наЕС”. То-
ва направи тяхната млада съгражданка Мария Бърнева, ет-
нограф по образование, уредник на Музея на гурбетчийското
градинарство в Лясковец. С презентацията тя представи за
своите съграждани ролята на Европейските институции, как-
во представлява ротационното председателство, функциите
му, приоритетите и възможностите, които то дава на страната
ни и други. Във втората си част публичното събитие в Ляско-
вец включваше културно-творческа вечер, която акцентира
отново върху темата за българското председателство и
включваше концертна програма с изпълненията на младите
поколения граждани на Лясковец - подготвителните групи на
ДГ „Радост”, училищният хор „Синигерчета” при СУ „Максим
Райкович” с ръководител Ивелина Георгиева и състави при
читалище „Напредък-1870”, гр. Лясковец - балет „Ритъм” и
танцов състав „Лудо младо”, с ръководители Валя Атанасова

СЪБИТИЕ ПОСВЕТЕНО НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО
НА СЪВЕТА НА ЕС СЕ СЪСТОЯ В ЛЯСКОВЕЦ

на стр. 4

тофени кротони, картофенимъфини, снежна
салата, еклери с картофен пълнеж, картофе-
на пицаимногомного други.

ЖуриращитеДаниелаАрабаджиева, Еми-
лия Жилиева, Ганка Василева, Георги Пет-
ров и Красимир Николов разгледаха богата-
та изложба и опитаха от блюдата, след което

бяха определени победителите. В категория-
та „Най-вкусно картофено ястие” отличието
заслужи ГанкаПетрова отДобри дял за свое-
то майсторски приготвено картофено руло.
Второ място получи козаревчанката Тодорка
Арсова зафренската си салата, а трета пози-
ция бе отредена на специалното картофено
пюре с пиле по белгийски на Марияна Стоя-

В ДОБРИ ДЯЛ С КУЛИНАРЕН КОНКУРС И
ВЕСЕЛИЕ ПРЕМИНА ПРАЗНИКЪТ НА КАРТОФА

нова. „Най-добра визия” имаше блюдото с
картофена салата на Андрей Картунов от
Лясковец.Приза „Най-активен участник” в то-
зи трети конкурс на картофа взе мерданчан-
ката Красимира Колева, заслужила награда-

та за приготвените си седем
на брой ястия. По традиция
награди се дават и за онези,
които са измайсторили най-
вкусен картофен десерт.
Отличието за десерт от кар-
тоф бе присъдено за цялос-
тно представяне на Нико-
линка Григорова от Добри
дял, която направи цели три
вкусни десерта от картоф -
крем-карамел с картофи,
картофено руло със сини
сливи и банан и картофени
топчета с орехи и стафиди.С
приза „Най-млад участник”
се окичи Светослава Куруд-
жикова, а за пореден път на-
града за най-възрастен кули-
нар бе присъдена на 86-

годишната Пенка Ненова. Награди сувенири
и грамоти в края на празника получиха всич-
ки отличени в надпреварата, а след награж-
даването ястията бяха опитани от при-
състващите гости идобридялчани.

от стр. 1
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гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
e-mail:  obshtina@lyaskovets.net , www.lyaskovets.netweb:

Издава Община Лясковец
разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

В Лясковец официално
бе отбелязана 109-ата го-
дишнина от обявяването
на Независимостта на
България. Тържественият
ритуал, посветен на праз-
ника започна под звуците
на националния химн на
страната ни. Учениции учи-
тели от трите лясковски
училища, историци, пред-
ставители на партии, орга-
низации, институцииимес-
тната власт в лицето на
кмета д-р Гецова, замес-
тника й инж. Господинова,
председателя на Общин-
ски съвет-Лясковец Дание-
ла Арабаджиева и общин-
ски съветници, се включи-
ха в празничното честване. Благодарствен
молебен пред Паметника на загиналите във
войните лясковчани отслужи отец Богдан, а
кметът на Община Лясковец д-р Ивелина Ге-
цова произнесе празнични слова пред при-
състващите. Тя с гордост припомни факти от
този важен исторически момент и призова
младото поколениелясковчанида пазят неза-
висимостта и да се гордеят със своята роди-
на.

В знак на уважение къмвсички нашисъна-
родници, загинали по бойните полета -
Априлци, опълченци, знайни и незнайни ге-

рои, проправили пътя от робството до осво-
бождението и дали своя принос за постигане
на Съединението и Независимостта родолю-
биви българи, благодарните потомци остави-
ха своите цветя и китки на паметния знак на
лясковските герои. Преди да приключи риту-
алното честване, своето уважение към герои-
те наЛясковецинаБългария като цяло, граж-
даните изразиха чрез едноминутно мълча-
ние на колене пред паметника на централния
площад с изписаните 220 имена на загинали
в Балканската, Междусъюзническата и
Първата световна войналясковски борци.

Танцова школа „Ритъм“
при НЧ „Напредък-1870”
град Лясковец взе участие в
Международния фолклорен
фе с т и в а л „М а кФ ол к -
Ханиоти”, който се проведе
в Гърция.Момичетата наВа-
ля Атанасова не за първи
път участваха в престижния
танцов фест в южната ни
съседка, представяйки на ни-
во своя град и страната ни.
Още два колектива от Габ-
рово и София се включиха
във форума и трите състава
достойно представиха
България с майсторство,
класа и с уникалността на
българския фолклор. Общо
40 колектива се включиха в
гръцкия формат на красивия полуостров
Халкидики, показвайки характерните танци
на страни катоУкрайна, Русия,Сърбия,Мол-
дова, Португалия, Румъния, България и
Гърция. Нашите балерини бяха в Ханиоти в
продължениена пет дни, докато траешефес-
тивала, със своя педагог Валя Атанасова и
репетитора Мария Иванова. При откриване-
то се включиха в парада, гордо развявайки
националното ни знаме, участваха в концер-
тите, подготвяха се със своите ръководите-
ли в парка, събрахамного положителни емо-
ции, включиха се в закриването на форума и

си тръгнаха
смного хуба-
ви спомени.

„МакФолк-Ханиоти” няма конкурсен ха-
рактер, но помага на участниците да обменят
опит и професионални умения, да се забав-
ляват, да изградят приятелства и с гордост да
презентират своята национална култура. То-
ва не е първото и единствено участие на мо-
мичетата в международни срещи и надпре-
вари - задгранични турнета са имали и вПол-
ша, Турция иМакедония. За тази година това
бе още едно от многото значими участия на
нашите балерини. За поредицата натрупани
медали и отличия от празници със съревно-
вателен характер, балетната школа и педа-
гогът Валя Атанасова, заслужено получиха
Годишната награда на кмета наОбщина Ляс-
ковец за принос в развитието на културата.

и Павлина Кълчишкова. Де-
ца и младежи представиха
песни и танци, тематично
свързани с България, лю-
бовта към родината, мира и
приятелските взаимоотно-
шения. Близо 100 изпълни-
тели се изявиха на сцена,
представяйки българските
традиционни ритми и песни
и показвайки, че обичат своя-
та страна - една България,
имаща своя цивилизацио-
нен принос към културно-
историческото наследство
на Европа, интегриран член,
нужен за бъдещото развитие
наСъюза.

ТАНЦОВА ШКОЛА „РИТЪМ” ПРЕДСТАВИ
ЛЯСКОВЕЦ НА ФЕСТИВАЛ В ГЪРЦИЯ

СЪБИТИЕ ПОСВЕТЕНО НА БЪЛГАРСКОТО
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС...

С издигане на нацио-
налния флаг, под звуците
на българския химн и с
школския звънец бе опо-
вестено началото на нова-
та учебна година в четири-
те лясковски училища.

На 15 септември
тържествено откриване се
състоя в четирите общин-
ски училища - гимназията
вЛясковец, началните учи-
лища в града „Никола Коз-
лев” и „Цани Гинчев” и в об-
единено училище „П. Р.
Славейков” в Джулюница.
Във всяко училище с во-
досвет и приветствия от
страна на директорите за-
почна поредната учебна го-
дина.

Гост на празника в най-голямото учили-
ще СУ „М. Райкович” бе общинското ръково-
дство - кметът на Община Лясковец д-р Иве-

лина Гецова и заместникът й инж. Росица
Господинова. Внесено бе знамето на учили-
щето, след което отец Богдан отслужи праз-
ничния водосвет. Директорът Даниела
Арабаджиева откри учебната 2017/18 годи-
на и поздрави ученици, учители и родители с
първия учебен ден, пожелавайки им здраве,
воля и успехи. Кметът на Общината д-р Иве-

лина Гецова също приветства младото поко-
ление, което и тази година с труд и усърдие
ще трупа знания. Първокласниците на Со-
фия Илиева и Марияна Георгиева, разпре-

делени в две паралелки,
преди да прекрачат за
пръв път прага на учили-
щето, поздравиха с пес-
нички и стихове всички при-
състващи. По-големите
ученици също се включиха
в празничната програма,
като поднесоха песеннииз-
пълнения. Общо 500 уче-
ника, започнаха учебния
процес през новата година
в гимназията, като 40 от
тях за първолаците, които
за пръв път ще седнат на
ученическия чин, толкова
са и зрелостниците, които
трябва да се сбогуват с
училището в края на тази
учебна година. За пръв
път от дълги години учили-

щето предложи на своите възпитаници нови
паралелки следVІІ клас - профилирана „Хар-
дуерни и софтуерни науки” и професионал-
на - включваща две специалности „Малък и
среден бизнес” и „Машинен оператор”. На-
пълно обновени са и класните стаи на
първокласниците, модерно оборудвани и с
ново обзавеждане, сподели с гордост дирек-

ТЪРЖЕСТВЕНО БЕ ОТКРИТА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

ЛЯСКОВЧАНИ ОТБЕЛЯЗАХА
109 ГОДИНИ НЕЗАВИСИМОСТ

торът на гимназиятаДаниелаАрабаджиева.
С поздравления и празнична програма

мина откриването на учебната година и в
джулюнското училище, където първолаците

са 12. С 40 деца в първи
клас се похвали и начал-
ното училище „Цани Гин-
чев” в Лясковец. Офици-
ално откриха новата учеб-
на година и в НУ „Никола
Козлев”, спазена бе тради-
цията и по откриването на
учебните занятия във всич-
ките шест детски градини.
Малчуганите бяха по-
срещнати с тържествен ри-
туал, със захранване с пи-
та и с първото звънче, кое-
то оповести началото на
заниманията за хлапета-
та.Надиректорите на всич-
ки учебни заведения - учи-
лища и детски градини в
Лясковска община, кметът

д-р Гецова изпрати поздравителни адреси,
поздравявайки учители, деца и родители и
пожелавайки им здраве и отлични бъдещи
постижения в овладяване на науките.
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